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 القسم األول 

 ألثيوبيااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

دولةةة ـيةةةر يةةاحلية  قةةع  ةة  القةةرن جمهوريةةة أثيوبيةةا  ةة  

األفريقةةةةةةصم وااأةةةةةةمباا أددةةةةةةج أبابةةةةةةةام يحةةةةةة  ا مةةةةةة  جهةةةةةةةة 

الشةرق لةم مة  جيبةةولص وال ةوماا ومة  الشةماا دولةةة 

أريتريةةةةةةةا ومةةةةةةةة  الشةةةةةةةةماا الغر ةةةةةةةص السةةةةةةةةودان ومةةةةةةةة   احيةةةةةةةةة 

الغةةةرن ج ةةةةون السةةةةودان ومةةةة  اني ةةةةون الغر ةةةةص  ينيةةةةام 

 . 2 م 1,104,300و بلغ مساحباا حوالى 

 

  املوقع واملساحة 

ةةةا بالسةةةة ان  ةةةة  
 
لعةةة  وثيوبيةةةةا ثةةةالص أ نةةةةةر البلةةةة ان ا ت اظ

٪ م  ي اناا دعملون    70وفريقيا م وال يزاا أ ثر م  

القطةةاا الزرا،ةة م وال أن مسةةا مة قطةةاا ان ةة مات قةة  

 جةةةةةةاوهت مسةةةةةةا مة قطةةةةةةاا الزرااةةةةةةة  ةةةةةة  ال ةةةةةةا   املح ةةةةةةة  

 .اإلجمال 

انحبةةون :  تمنةم أبةره املحاأةيم الزراايةة  ة  وثيوبيةا  ة 

والقهةةةةةةةةةو  والبةةةةةةةةةةوور الزيكيةةةةةةةةةة والقطةةةةةةةةةة  وق ةةةةةةةةة  السةةةةةةةةةةكر 

وان ضةةةةةةروات والز ةةةةةةةور املقطواةةةةةةةةم انيلةةةةةةةودم املا ةةةةةةةيةم 

 .اأـل امم املاازم والسمك

 جهيةةز :  تمنم أبره امل تجات ال  ااية ل ى وثيوبيا  ة 

ويةةةةةة واملشةةةةةروبات واملنسةةةةةةوجات وانيلةةةةةود واملال ةةةةةةج  اأـل

 .والكيماويات ومعانية املعادن واإليم ت

األمهريةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةة  اللغةةةةةةةةةةةة الريةةةةةةةةةةةميةم  مةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةة ر  اللغةةةةةةةةةةةة 

 .اإل جليزية للغة أج بية رئيسية    امل ار 

 االقتصاد

 خريطة أثيوبيا

 م2018 ق يرات ا د ي ان أثيوبيام اام 

 م2018أ م املؤ رات االقت ادية ألثيوبيام اام 

 مليون لسمة 108.4   نوجمالى ا د الس ا

 %2.83 مع ا ال مو الس الى

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

ال ا   املح ى اإلجمال  

 (باأليعار انيارية)
 مليار دوالر أمري ص 84.356
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 أثيوبيا إلى العالمصادرات . 1

 أ م ال وا املستورد  م  أثيوبيام
 م2017اام  

 أ م أادرات أثيوبيا ولى العالمم
 م2018اام 

 الدول املستوردة من أثيوبياأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين ألثيوبيا وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

 2.6  حةةوالى ولةةى العةةالم أةةادرات أثيوبيةةاقيمةةة   بلةةغ وجمةةال 

مم و ةةى بةةولك  حتةةم املر ةةز  2018  اةةام صمليةةار دوالر أمري ةة

م  حيث  ر ي  امل  ري  ا ةى مسةتوى العةالمم  133الة  

 .   العام  فسه

ولةةةةةةةى العةةةةةةةالمم وأ مهةةةةةةةا مةةةةةةة  حيةةةةةةةث  أثيوبيةةةةةةةا ك ةةةةةةةوا أةةةةةةةادرات 

القهةةةةةةةةةةو م يةةةةةةةةةةةوا  لا ةةةةةةةةةةت محم ةةةةةةةةةةةة أو :  أل ميةةةةةةةةةةة النسةةةةةةةةةةةبيةا

بةةةة ائم القهةةةةو م بةةةةوور القهةةةةو م منزواةةةةة ال ةةةةافيين  قشةةةةور 

بايةةةتء ا  املكسةةةةرات )وفوا ةةةه هيكيةةةةم وون لا ةةةةت مكسةةةور  

م الزيتةةونم ه ةةور مقطواةةة وبةةراام ه ةةور (ال ةةانحة لللةةم

ةةةةةةةةةةةةةةةةرا  الزي ةةةةةةةةةةةةةةةةةم  مةةةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةوا امل ايةةةةةةةةةةةةةةةة  للباقةةةةةةةةةةةةةةةةات أو أـل

ان ضةةةةةروات املجففةةةةةة البقوليةةةةةةم نحةةةةةم اأـل ةةةةةام أو املةةةةةاازم 

ير ا م  امل تجاتطاهجةم مبرد  أو مجم  م   .ـو

 املر بةةةةة األولةةةةى بةةةةين الةةةة وا املسةةةةتورد  مةةةة ال ةةةةين  ةةةةغلت 

قيمةةةةةة   جمةةةةالو مةةةة % 10.1أثيوبيةةةةا بة ميةةةةة لسةةةةبية بلغةةةةت  

 لباةةةةا م 2017اةةةةام   أثيوبيةةةةا الةةةة وا املسةةةةتورد  مةةةة واردات 

الةةةة وا قيمةةةة واردات   مةةةة  وجمةةةال% 8.5بنسةةةبة ال ةةةوماا 

 .أثيوبيا    العام  فسهم   املستورد  

ايةةةةةةةتوردت اململكةةةةةةةةة العربيةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية مةةةةةةة  أثيوبيةةةةةةةةا مةةةةةةةةا 

مةةةةةةةةة  وجمةةةةةةةةةال  قيمةةةةةةةةةة واردات الةةةةةةةةة وا % 7.2قيمتةةةةةةةةه حةةةةةةةةةوالى 

 .م2017املستورد  م  أثيوبيام اام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املستوردة

 10.1 ال ين

 8.5 ال وماا

 7.9 الواليات املتح   األمريكية

 7.2 السعودية

 6.8 أملا يا

 كود 
 السلع

 املصدرة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

0901 

القهو  م يوا  لا ت محم ة أو 

القهو م منزواة ال افيين   قشور 

 ب ائم القهو 

33.4 

1207 

بوور وفوا ه هيكيةم وون لا ت 

بايتء ا  املكسرات )مكسور  

 م الزيتون (ال انحة لللم

14.6 

0603 

ه ور مقطواة وبراام ه ور م  

را   ال وا امل اي  للباقات أو أـل

 الزي ة

9 

 5.2 ان ضروات املجففة البقولية  0713

0204 
نحم اأـل ام أو املاازم طاهجةم مبرد  

 أو مجم  
3.7 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 أثيوبيا من العالم واردات. 3

 أ م ال وا امل  ر  ولى أثيوبيام
 م2017اام 

 أ م واردات أثيوبيا م  العالمم
 م2018اام 

 الدول املصدرة إلى أثيوبياأهم . 4

 9.6 حةةةةوالى  مةةةة  العةةةةالم أثيوبيةةةةا قيمةةةةة واردات  بلةةةةغ وجمةةةةال

مم و ةةى بةةولك  حتةةم املر ةةز  2018اةةام  صمليةةار دوالر أمري ةة

م  حيث  ر ي  املستوردي  ا ى مستوى العالمم 104الة 

 .   العام  فسه

مةةةةةةةةة  العةةةةةةةةالمم وأ مهةةةةةةةةةا مةةةةةةةة  حيةةةةةةةةةث  أثيوبيةةةةةةةةا ك ةةةةةةةةوا واردات 

منةةةةةةم "الطةةةةةائرات التةةةةةةةص لعمةةةةةم بالطاقةةةةةة : أل ميةةةةةة النسةةةةةبيةا

  املر بةةةةةات الفضةةةةةةائيةم بمةةةةةا ف اةةةةةةا " املروحيةةةةةات والطةةةةةةائرات

 و وربي ات التربواألقمار ال  ااية و به امل اريةم مراوح 

الغاه األخرىم أدوية لاليةتد امات العالجيةة أو الوقائيةةم 

أجهز  الها فم بما  ة  للةك  وا ةف الشةب ات ان لويةة أو 

األوالدم للرجةةةةةةةةةاا أو بةةةةةةةة ا الشةةةةةةةةب ات الاليةةةةةةةةلكية األخةةةةةةةةرىم 

ير ةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةة  م املريلةةةةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةةتراتم الب طلةةةةةةةةةةةةةونم يةةةةةةةةةةةةةرواا  ـو

 .امل تجات

امل ةة ر  ألثيوبيةةا املر بةة األولةةى بةةين الة وا ال ةةين  ةغلت 

قيمةةةة أةةةادرات   جمةةةالومةةة  % 33.1بة ميةةةة لسةةةبية بلغةةةت 

الواليةةةةةةةات  لباةةةةةةةا مم 2017ألثيوبيةةةةةةةام اةةةةةةةام  امل ةةةةةةة ر الةةةةةةة وا 

  م  وجمال% 8.2املتح   األمريكية بة مية لسبية بلغت  

 .امل  ر  ألثيوبيا    العام  فسهال وا قيمة أادرات 

أةة رت اململكةةةة العربيةةةة السةةةعودية ولةةةى أثيوبيةةةا مةةةا قيمتةةةه 

مةة  وجمةةال  قيمةةة أةةادرات الةة وا امل ةة ر  % 3.1حةةوالى  

 .م2017ألثيوبيام اام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املصدرة

 33.1 ال ين

 8.2 الواليات املتح   األمريكية

 7.4 اله  

 4.6 اليابان

 4.4 ويطاليا

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

8802 

منم "الطائرات التي لعمم بالطاقة 
  املر بات " املروحيات والطائرات

الفضائيةم بما ف اا األقمار 
 ال  ااية و به امل ارية

6.9 

 4.4 الغاه األخرى  و وربي ات التربومراوح   8411

3004 
أدوية لاليتد امات العالجية أو 

 الوقائية
3.3 

8517 
أجهز  الها فم بما    للك  وا ف 

الشب ات ان لوية أو الشب ات 
 الاليلكية األخرى 

2 

6203 
الستراتم األوالدم للرجاا أو ب ا 

ير االب طلونم يرواا املريلة   ـو
1.9 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 القسم الثالث

   وإثيوبياالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالق         ات إثيوبي         ا ت         رتبا اململك         ة العربي         ة الس         عودية و 

 : اقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

مليةةون  979بلةةغ ميةةم التجةةار  بةةين اململكةةة ووثيوبيةةا  حةةو   

مليةةةةار  ريةةةةاا  1.1مم مقابةةةم   حةةةةو 2018ريةةةاا يةةةةعود  اةةةةام 

 .م2014مليار رياا اام 1.2مم و حو  2017اام 

ا دفةةةةةةةةةم معةةةةةةةةة ا ميةةةةةةةةةم التبةةةةةةةةةةادا التجةةةةةةةةةار  بةةةةةةةةةين اململكةةةةةةةةةةة 

مم 2017مم مقار ةةة  عةةام 2018اةةام % 8.5ووثيوبيةةا بنسةةبة 

مم وون 2014مقار ةةةةةةةة  عةةةةةةةام % 19.3 مةةةةةةةا ا دفةةةةةةةم بنسةةةةةةةبة 

 .م2016مقار ة  عام % 3.1لان ق  ار فع بنسبة 

بةةةةةين اململكةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعودية  -حقةةةةةـ امليةةةةةةزان التجةةةةةار  

ملي   ون  429فةةةائم ل ةةةانب وثيوبيةةةا يقةةة ر ب حةةةو   -ووثيوبيةةةا 

مليةةةون  498مقابةةةم فةةائم يقةةة ر ب حةةةو . م2018ريةةاام اةةةام 

 .م2017رياا اام 

ـةةةرار  ال يوجةةة  مجلةةةج للامةةةاا بةةةين اململكةةةة و وثيوبيةةةا ا ةةةى 

: مجالج األاماا ل ى اململكة مع  عم دوا وفريقيا منم

ج ةةةةةةةةةةةةون وفريقيةةةةةةةةةةةةا وجيبةةةةةةةةةةةةولص والسةةةةةةةةةةةةودان وم ةةةةةةةةةةةةر وانيزائةةةةةةةةةةةةر 

 .و ولج

 :حقائق عامة. 1

 الهيئة العامة لإلح ا : امل  ر 
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التبادا التجار  بين اململكة ووثيوبيام خالا الفتر  
 (م2018  -2009)بين 

(
 

ود
يع

ا 
يا ر

ن 
يو

مل
) 

 الهيئة العامة لإلح ا : امل  ر 

 الواردات السعودية ال ادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون رياا يعود )

2014 1,213 -321 

2015 1,025 -481 

2016 950 -378 

2017 1,070 -498 

2018 979 -429 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 طور ميم التجار  بين اململكة العربية السعودية 
 (م2018  -2014)ووثيوبيام خالا الفتر  بين 

 وأثيوبيا السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات وأثيوبيا السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات
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                 ص                ادرات اململك                ة العربي                ة الس                عودية  تط                ور . 2

 إلى إثيوبيا
  طور أادرات اململكة العربية السعودية ولى 

 (م2018  -2014)وثيوبيام خالا الفتر  

 أ م أادرات اململكة العربية السعودية
 م2018ولى وثيوبيام اام  

بلغةةةةت قيمةةةةة أةةةةادرات اململكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية ولةةةةى 

مم 2018مليون رياا يعود م اام   275وثيوبيا  حو  

 446مم و حةةةةةةةةةو 2017مليةةةةةةةةةون ريةةةةةةةةةاا اةةةةةةةةةام  286مقابةةةةةةةةةم 

 .م2014مليون رياا اام 

مةةة  حيةةةث  ر يةةة  الةةة وا  63جةةةا ت وثيوبيةةةا  ةةة  املر بةةةة  

التةةةةةةةةةةص   ةةةةةةةةة ر لهةةةةةةةةةا اململكةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةعوديةم اةةةةةةةةةام 

 . م2018

ا دفضةةةت قيمةةةة أةةةادرات اململكةةةة العربيةةةة السةةةةعودية 

مليةةةةةةون ريةةةةةةاا  11م بمقةةةةةة ار   2018ولةةةةةةى وثيوبيةةةةةةا م اةةةةةةام 

مم بي مةةةةةةةةةةةةةا ا دفضةةةةةةةةةةةةةت 2017يةةةةةةةةةةةةةعود  مقار ةةةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةةام 

 .م2014مليون رياا مقار ة  عام  171بمق ار  

ا دفةةةةةةةةةةةةةم معةةةةةةةةةةةةةة ا  مةةةةةةةةةةةةةةو أةةةةةةةةةةةةةادرات اململكةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةة 

اةةةة  % 3.8م بنسةةةةبة 2018السةةةعودية ولةةةةى وثيوبيةةةةا اةةةةام 

 .العام السابـ

 ك ةةةةةةةةةةةةةةوا السةةةةةةةةةةةةةةلع التةةةةةةةةةةةةةةةةص   ةةةةةةةةةةةةةة ر ا اململكةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةة 

لةةة ائ  : السةةعودية ولةةى وثيوبيةةام وأ ةةةم  ةةو  السةةلع  ةة 

أيةةةةةةةةم  م ألبسةةةةةةةةة جةةةةةةةةا ز م ورق وورق وم ةةةةةةةة واا اام 

ير ةةةا مقةةوىم أجهةةةز  ومعةةة ات  هربائيةةة وأجزا  ةةةام  ـو

 .م  السلع

إل       ى اململك       ة العربي       ة الس       عودية  ص       ادرات أه       م. 3

 إثيوبيا

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون رياا)

 122 ل ائ  وم  واا اا

 47 أيم  

 14 ألبسة جا ز 

 9 ورق وورق مقوى 

 7 أجهز  ومع ات  هربائية وأجزا  ا

 الهيئة العامة لإلح ا : امل  ر 

 الهيئة العامة لإلح ا : امل  ر 

 (مليون رياا يعود )
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                      اململك                           ة العربي                           ة الس                           عودية  واردات تط                           ور . 4

 من إثيوبيا
  طور واردات اململكة العربية السعوديةم 

 (م2018 - 2014)م  وثيوبيا خالا الفتر  
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 من إثيوبيااململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بلغةةةةةةةةت قيمةةةةةةةةة واردات اململكةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية مةةةةةةةة  

مليةون ريةاا يةعود م  704م حةوال    2018وثيوبيا اام 

مليون  767مم و حو 2017مليون رياا اام  784مقابم 

 .م2014رياا اام 

مةةةة  حيةةةةث  ر يةةةة  الةةةةة وا  56جةةةةا ت وثيوبيةةةةا  ةةةة  املر بةةةةة  

التةةةةةةةةص لسةةةةةةةتورد مراةةةةةةةا اململكةةةةةةةة العربيةةةةةةةة السةةةةةةةعوديةم اةةةةةةةام 

 . م2018

ا دفضةةت قيمةةة واردات اململكةةة العربيةةة السةةعودية مةة  

مليةةةون ريةةةاا يةةةعود م  80م بمقةةة ار  2018وثيوبيةةةا اةةةام 

مليون  63مم  ما ا دفضت بمق ار  2017مقار ة  عام 

 .م2014رياا مقار ة  عام 

ا دفةةم معةة ا  مةةو واردات اململكةةة العربيةةة السةةعودية 

اةةةةةةة  العةةةةةةةام % 10.2م  بنسةةةةةةةبة 2018مةةةةةةة  وثيوبيةةةةةةةا اةةةةةةةام  

 .السابـ

 ك ةةةةةةةةةةةةةةوا السةةةةةةةةةةةةةةلع التةةةةةةةةةةةةةةةص لسةةةةةةةةةةةةةةتورد ا اململكةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةة 

بةةةةةةة  : السةةةةةةعودية مةةةةةة  وثيوبيةةةةةةا م وأ ةةةةةةم  ةةةةةةو  السةةةةةةلع  ةةةةةة 

و ا  وباارات و وابمم نحوم وأحشا  وأطراف لللمم 

أشةةةةةةةةةيار و با ةةةةةةةةةات وأه ةةةةةةةةةارم بةةةةةةةةةوور وأثمةةةةةةةةةار هيكيةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةة  

ير ا م  السلع  .والفم فوا هم ـو

 أ م واردات اململكة العربية السعودية
 م2018م  وثيوبيام اام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون رياا)

 475 ب  و ا  وباارات و وابم

 123 نحوم وأحشا  وأطراف لللم

 72 أشيار و با ات وأه ار

 14 بوور وأثمار هيكية  ق  والف

 12 فوا ه

 الهيئة العامة لإلح ا : امل  ر 

 الهيئة العامة لإلح ا : امل  ر 

 (مليون رياا يعود )
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2018 الرئيسيينم التجاريين و رلائاا اململكة بين التجار   التبادا لإلح ا م العامة الهيئة

 : بيانات. 2

 .م2020 العامليةم االقت ادية املؤ رات مال ولى الب ك

 .م2020 مComtrade بيا ات قاا   املتح  م األمم

 .م2020 العامليةم التجار  مؤ رات مITC)) العاملية التجار  مر ز 

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2020. 
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